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Onderwerp:

Stand van zaken Windpark Houten
Geachte leden van de raad,
In deze collegebrief informeren wij u over de stand van zaken Windpark Houten
Aanleiding
Op 14 maart 2017 hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen rond Windpark Houten. Daarna
is er in de raadsvergadering van 21 maart een interpellatiedebat gevoerd over hetzelfde onderwerp.
Met deze collegebrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.
Kernboodschap
1. O plossingen geluidsoverlast
Eén van de oplossingsrichtingen voor de ervaren geluidsoverlast rondom Windpark Houten is het
plaatsen van zogenaamde uilenveren op de wieken van de windmolens. Volgende week start Eneco
met het aanbrengen van de uilenveren op de wieken van de windmolen die het dichtst bij de wijk
Polder/Water staat (onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden). Naar verwachting nemen
de werkzaamheden drie dagen in beslag.
Voor wat betreft de bromtoon kan het volgende worden gemeld: Eneco heeft een ontwerp laten
maken voor een massademper om de bromtoon op te lossen. Het ontwerp ligt ter goedkeuring bij de
fabrikant van de windmolens. Na goedkeuring duurt het ongeveer twee maanden tot de massademper
geïnstalleerd kan worden.
Het plaatsen van de uilenveren en het oplossen van de bromtoon zullen voor direct omwonenden een
belangrijke verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie.
2. Dialoog bewoners
W e hebben mevrouw mr. Hermine van den Hoek gevraagd om als onafhankelijke derde te verkennen
of direct omwonenden bereid zijn om de verdeeldheid en impasse rondom een proefperiode met een
aangepast draaiprogramma te doorbreken. Hiermee geven we invulling aan de motie van de raad (142017) van 21 maart jl. waarin u aangaf dat de mediation weer een vervolg moet krijgen. Hermine van
den Hoek heeft een eigen adviesbureau voor bestuursadvisering binnen de (semi)overheid. Ze is
opgeleid als jurist, communicatiedeskundige en gecerticificeerd NMI mediator. O p verzoek van de
Rechtbank te Den Haag en de Raad van State wordt ze ingeschakeld als mediator.
Bijgaand treft u de bewoners brief aan die wij hebben gestuurd naar ca. 190 huishoudens in de directe
omgeving van het windpark.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.
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3. Uitspraken rechtbank Midden-Nederland
De rechtbank heeft recent twee uitspraken gedaan over planschadeprocedures die waren
aangespannen:
Planschade 26 omwonenden (binnen de Rondweg), uitspraak rechtbank d.d. 12 april,
verzonden 21 april 2017.
De rechtbank heeft de beroepen tegen de afwijzing om planschade als gevolg van het
realiseren van windmolens ongegrond verklaard.
Korte toelichting: de planschadeverzoeken zijn afgewezen omdat de realisatie van de
windturbines voorzienbaar was ten tijde van de aankoop van de woningen van de eisers. De
rechtbank is in navolging van het college van oordeel dat met het raadsbesluit van 13 maart
2001 en de publicatie daarvan op 4 april 2001 in 't Groentje, de windturbines op de huidige
locatie voorzienbaar waren. Een redelijk denkend en handelend koper heeft dit kunnen weten.
Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (tot en met 2 juni 2017).
Planschade omwonende (buiten de Rondweg), uitspraak rechtbank d.d. 21 april 2017.
De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard en het besluit niet vernietigd. Korte
toelichting: het college heeft een tegemoetkoming in planschade toegekend vanwege de
komst van de windturbines. Tegen de hoogte van het toegekende bedrag is beroep ingesteld.
De rechtbank heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke
Ordening (StAB) ingeschakeld om te adviseren. De StAB komt tot de conclusie dat er geen
planschade verschuldigd is. De toegekende planschade blijft gehandhaafd, omdat de
omwonende niet in een slechtere positie mag komen als gevolg van de uitspraak.
Tegen de uitspraak van de rechtbank staat hoger beroep open bij de Raad van State (tot en
met 2 juni 2017).
4. Overige juridische procedures
Op 28 maart 2017 hebben wij een bezwaarschrift ontvangen van een bewoner tegen afwijzing van zijn
handhavingsverzoek. Het verzoek om handhaving van de maatwerkvoorschriften is op 8 maart 2017
afgewezen omdat er geen overtredingen zijn geconstateerd. Omtrent het bezwaarschrift wordt advies
van de bezwaarschriftencommissie afgewacht. De hoorzitting zal naar verwachting op 29 mei 2017
plaatsvinden.
Op 29 maart 2017 hebben wij drie Wob-verzoeken ontvangen van een bewoner. In de Wob-verzoeken
wordt gevraagd om:
Alle contracten of documenten met verplichtingen van de gemeente ten opzichte van Eneco
met betrekking tot het realiseren van het windpark
Alle relevante documenten en documentatie over het plaatsen van uilenveren op de
windturbines
Alle contracten, presentaties, overzichten, documenten, fotografisch materiaal of andere
media over het mediationtraject tussen gemeente, Eneco en omwonenden
Wij hebben op 9 mei besloten alle beschikbare informatie openbaar te maken zoals gevraagd bij de
eerste twee verzoeken. Over het derde Wob-verzoek moeten wij nog een besluit nemen.
Dezelfde bewoner heeft op dezelfde datum ook een brief gestuurd met een aantal vragen en een
handhavingsverzoek over het plaatsen van uilenveren op de wieken van de windmolens in Windpark
Houten. Wij hebben de vragen inmiddels beantwoord en het handhavingsverzoek afgewezen.
5. Belevingsonderzoek
Eind 2016 gaven wij in overleg met de dialoogpartners opdracht aan de Universiteit Utrecht om een
belevingsonderzoek onder direct omwonenden uit te voeren. We willen na het nemen van de
genoemde maatregelen, zoals het plaatsen van de uilenveren, opnieuw een belevingsonderzoek laten
doen.
6. Klachten
In de periode 1-1-2017 tot 10-5-2017 zijn er 39 meldingen van overlast (klachten) ingediend met
betrekking tot het windpark. De meldingen gaan vrijwel allemaal over geluid en een enkele keer over
slagschaduw. De RUD heeft bij geen van de meldingen een overtreding van de
maatwerkvoorschriften geconstateerd. Van de 39 klachten zijn er 36 afkomstig van één persoon.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.
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Wat betekent dit voor de raad (procedureel)
In motie 14-2017 spreekt de raad uit dat: "Er momenteel geen sprake kan zijn van sluiting van het
dossier windpark Houten. En mediation weer een vervolg moet krijgen."
De motie bestaat uit twee onderdelen: sluiting van het dossier windpark en vervolg mediation. Voor
wat betreft het onderdeel mediation hebben we hierboven ai gemeld dat we Hermine van den Hoek
hebben ingeschakeld. Tijdens het debat zijn verschillende interpretaties van de motie geuit. Wij sluiten
ons aan bij de interpretatie van het CDA. Deze interpretatie bestaat uit een aantal onderdelen die als
volgt onderscheiden kunnen worden:
i.
Omwonenden gaan samen in overleg om tot elkaar te komen;
ii.
De gemeente en Eneco hebben beiden op dit moment geen actieve rol in dat overleg van de
bewoners;
iii.
De gemeente kan wel het gesprek tussen bewoners faciliteren door een externe bemiddelaar
aan te bieden als bewoners hieraan behoefte hebben.
Het woord 'externe bemiddelaar' komt overigens uit onze koker. In de motie en ook in de toelichting
van het CDA wordt het woord mediator gebruikt. Wij vinden het begrip mediation echter te beperkt
voor de ondersteuning die aan de bewoners kan worden aangeboden.
Verder verbinden wij aan de motie ook de voorwaarde dat het overleg met de bewoners voor de
zomer moet worden afgerond, zodat, mocht het uitmonden in groen licht voor een proefperiode met
een ander draaiprogramma, Eneco en de gemeente de tijd hebben om in de zomer de proef in te
richten en in de herfst (qua wind de beste periode hiervoor) de proef te kunnen doen.
Het tweede deel van de motie betreft de sluiting van het dossier windpark.
Het college interpreteert dit deel van de motie zoals door de wethouder in de raad al verwoord:
Voor wat betreft sluiting van het dossier, d.w.z. constatering dat de evaluatie van het windpark is
afgerond, zijn er twee momenten in beeld en ook niet meer dan die twee:
1.

2.

De bewoners hebben voor de zomer overeenstemming bereikt dat er toch een proef wordt
gedaan met een ander draaiprogramma. Deze proef loopt in de herfst en wordt afgerond met
een conclusie op basis van een belevingsonderzoek een geluidsmeting. Conclusie kan zijn
dat we terug gaan naar het oude draaiprogramma of dat we een nieuw draaiprogramma
invoeren. Met beide conclusies is eind 2017 het dossier windpark gesloten.
De bewoners hebben voor de zomer geen overeenstemming bereikt over een proef met een
ander draaiprogramma. Dan komt er geen proef, blijft het huidige draaiprogramma overeind
en is voor de zomer het dossier windpark gesloten.

We gaan ervan uit dat we u hiermee op dit moment voldoende hebben geïnformeerd.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Aletta Barink via telefoonnummer (030) 63 92 611.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders
de secretaris,
de burgemeester,

H.S. den Bieman
Bijlage(n):

1. uitspraak rechtbank inzake planschade 26 omwonenden
2. uitspraak planschade omwonende
3. bewonersbrief d.d. 12 mei 2017

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.
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ECLI:NL:RBMNE:2017:2208
Instantie

Rechtbank Midden-Nederland

Datum uitspraak

12-04-2017

Datum publicatie

09-05-2017

Zaaknummer

UTR 16/208, UTR 16/2684 en UTR 16/2737

Rechtsgebieden

Omgevingsrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Proces-verbaal
Inhoudsindicatie
Afwijzing verzoeken om tegemoetkoming planschade. Het raadsbesluit over
de windturbines is gepubliceerd. Deze publicatie was voldoende duidelijk
over de locatie van de windturbines. De rechtbank is van oordeel dat de
realisatie van de windturbines op de huidige locatie ten tijde van de aankoop
van de woningen voorzienbaar was. Er is geen sprake van het doorbreken van
de voorzienbaarheid.
Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Uitspraak
RECHTBANK M I D D E N - N E D E R L A N D
Zittingsplaats Utrecht

Bestuursrecht

zaaknummers: UTR 16/208, UTR 16/2684 en UTR 16/2737

proces-verbaal v a n de mondelinge uitspraak v a n de meervoudige kamer v a n 12 april 2 0 1 7 in de
zaken t u s s e n

[eisers 1] e n a n d e r e n (eisers 1, in de bijlage bij deze uitspraak staan alle eisers weergegeven),
[ e i s e r s 2 ] (eisers 2 ) ,
[eisers 3 ] (eisers 3 ) ,
allen te [woonplaats] ,
(gemachtigde: mr. R. van Domselaar),

en

het college v a n b u r g e m e e s t e r en w e t h o u d e r s v a n de g e m e e n t e Houten, v e r w e e r d e r

https://uitspraken.rechtspraak.nl/irlziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:2208&showbutton...
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(gemachtigde: mr. G.Ĵ. Bosch).

Procesverloop

Bij 24 afzonderlijke b esluiten van 17 juni 2015 heeft verweerder de verzoeken van eisers 1 om een
tegemoetkoming in planschade op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) afgewezen.

Bij b esluit van 1 december 2015 heeft verweerder de bezwaren van eisers 1 ongegrond verklaard.

Eisers 1 hebben tegen het bestreden b esluit b eroep ingesteld. Dit beroep is geregistreerd
onder zaaknummer UTR 16/208.

Bij twee afzonderlijke b esluiten van 29 maart 2016 heeft verweerder de verzoeken van eisers 2 en 3 om
een tegemoetkoming in planschade op grond van artikel 6.1 van de Wro afgewezen.

Eisers 2 en 3 hebben hiertegen b ezwaar gemaakt en verweerder verzocht in te stemmen met rechtstreeks
beroep b ij de bestuursrechter als bedoeld in artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht. Verweerder
heeft hiermee ingestemd en de bezwaarschriften b ij b rief van 2 juni 2016 aan de rechtbank toegezonden
ter b ehandeling als rechtstreeks b eroep. De beroepen van eisers 2 en 3 zijn geregistreerd onder
zaaknummers UTR 16/2684 onderscheidenlijk UTR 16/2737

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

De rechtb ank heeft de b eroepen ter zitting van 12 april 2017 gevoegd b ehandeld. Een aantal van eisers 1 ,
zoals weergegeven in de bijlage, is verschenen, waarb ij [eisers 1] als woordvoerder heeft opgetreden,
bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde,
vergezeld van mr. [A] , werkzaam b ij [naam] .

Na afloop van de zitting heeft de rechtbank onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De rechtb ank verklaart de beroepen ongegrond.

Overwegingen

1. De rechtbank geeft hiervoor de volgende motivering.

https://uitspraken.rechtspraak.nm
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2. Eisers hebben verweerder verzocht om een tegemoetkoming in planschade, omdat zij door de komst
van windturbines in een nadeliger positie zijn komen te verkeren. Aan de afwijzing van de verzoeken om
planschade liggen adviezen van [naam] ten grondslag, [naam] heeft onder verwijzing naar het op 4 april
2001 gepubliceerde raadsbesluit van 13 maart 2001 geconcludeerd dat de ontwikkeling van de
windturbines voorzienbaar was ten tijde van de koop van de woningen van eisers. Verweerder heeft zich
bij de besluitvorming gebaseerd op de adviezen van [naam] .
3. Eisers betogen dat de planschade niet voorzienbaar was ten tijde van de koop van hun woningen. Zij
stellen dat het raadsbesluit van 13 maart 2001 niet kan worden aangemerkt als een voldoende concreet
beleidsvoornemen, omdat de aanduiding van de locatie afwijkt van de huidige locaties van de windturbines
langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Verder voeren zij aan dat uit de publicatie van het raadsbesluit in 't
Groentje van 4 april 2001 niet volgt dat het raadsbesluit ter inzage heeft gelegen, terwijl dit op grond van
rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) wel vereist is. Bovendien
wordt in de publicatie slechts gesproken over een (samenvatting van de complete) inrichtingsstudie.
4. De rechtbank stelt voorop dat zij zich gelet op de korte afstand tussen de woningen en de windturbines
kan voorstellen dat de windturbines impact hebben op het woon- en leefklimaat en dat daarvan enige
hinder kan worden ondervonden. In deze zaken ligt echter alleen de vraag voor of de realisatie van de
windturbines ten tijde van de aankoop van de woningen voorzienbaar was. Niet in geschil is dat alle
woningen na 4 april 2001 zijn gekocht.
5. De rechtbank stelt vast dat de raad in het raadsbesluit van 13 maart 2001 heeft besloten om drie
locaties onder randvoorwaarden geschikt te verklaren voor de realisatie van windenergie. De eerste locatie
die in het raadsbesluit wordt genoemd is de locatie ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte
van bedrijventerrein De Meerpaal. Het raadsbesluit is vervolgens gepubliceerd in de gemeenterubriek van
't Groentje van 4 april 2 0 0 1 . In deze publicatie is kort weergegeven wat de raad besloten heeft. In de
publicatie staat weliswaar vermeld dat het project op de Meerpaal als eerste ontwikkeld wordt, maar de
locatie staat elders in de publicatie ook omschreven als de locatie langs bedrijventerrein de Meerpaal en
als de locatie ten noorden van het Amsterdam Rijnkanaal, ter hoogte van bedrijventerrein de Meerpaal.
Dat in de publicatie één keer de locatie op de Meerpaal staat vermeld, betekent niet dat eisers daardoor op
het verkeerde been zijn gezet. Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de publicatie voldoende
duidelijk dat de aangewezen locatie voor de windturbines niet op maar langs het bedrijventerrein is. De
rechtbank volgt eisers dan ook niet in hun standpunt dat sprake is van een onvoldoende concreet
beleidsvoornemen.
6. Volgens vaste rechtspraak van de ABRvS moet, om op grond van een concreet beleidsvoornemen
voorzienbaarheid te kunnen aannemen, een redelijk denkend en handelend koper uit de openbaarmaking
daarvan kunnen begrijpen op welk gebied dat beleidsvoornemen betrekking heeft, wat de zakelijke inhoud
ervan is, en dat hij van de inhoud ervan kan kennisnemen. Uit deze vaste rechtspraak kan niet worden
afgeleid dat de terinzagelegging van het raadsbesluit, zoals eisers betogen, een vereiste is bij de
openbaarmaking. De rechtbank is van oordeel dat de publicatie van het raadsbesluit voldoet aan de
hiervoor beschreven eisen. Daarbij komt dat volgens de publicatie in het Wooninformatiecentrum van de
gemeente Houten meer informatie beschikbaar is over windenergie. De publicatie vermeldt dat aldaar een
samenvatting van de complete inrichtingsstudie naar de mogelijke windturbinelocaties in Houten en het
voorstel en de argumentatie voor de keuze van de locaties verkrijgbaar is. Anders dan eisers betogen, was
dus niet alleen de (samenvatting van de complete) inrichtingsstudie in te zien. De rechtbank is in
navolging van verweerder van oordeel dat met de publicatie van het raadsbesluit op 4 april 2001 de
windturbines op de huidige locatie voorzienbaar waren.
7. Eisers betogen dat de voorzienbaarheid is doorbroken. Daarbij wijzen zij op de uitspraken van de ABRvS
van 2 1 juni 2006 (ECLI:NL:RVS:2006:AX9022) en 17 oktober 2007 (ECLI:NL:RVS:2007:BB5861), waarin
de milieuvergunning voor de windturbines en het bestemmingsplan 'Windturbines Veerwagenweg' zijn
vernietigd. Daarnaast wijzen zij op brieven van Defensie en op het vervallen van de noodzaak van een
milieuvergunning voor de windturbines door de wijziging van Activiteitenbesluit van 1 januari 2011. Deze
omstandigheden leiden de rechtbank niet tot het oordeel dat de voorzienbaarheid is doorbroken, omdat
verweerder steeds heeft vastgehouden aan zijn beleidsvoornemen om een windpark op de locatie langs
het Amsterdam-Rijnkanaal te realiseren en hierop niet is teruggekomen.

https:ZZuitspraken.rechtspraak.nl7i^
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8. Omdat reeds op basis van de publicatie van het raadsbesluit van 13 maart 2001 in 't Groentje van 4
april 2001 voorzienbaarheid kan worden aangenomen, behoeven de overige beroepsgronden geen
bespreking meer.
9. De beroepen zijn ongegrond. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.
10. Partijen zijn op de zitting gewezen op de mogelijkheid van deze uitspraak in hoger beroep te komen.
Dit kan op de manier zoals onderaan dit proces-verbaal staat omschreven.

Deze uitspraak is gedaan door mr. E.J.W. Verhaagh, voorzitter, en mr. S. Lanshage en mr. B. Rademaker,
leden, in aanwezigheid van mr. S.C.J. van der Hoorn, griffier. De beslissing is in het openbaar
uitgesproken op 12 april 2017.

griffier voorzitter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending van het proces-verbaal daarvan
hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als hoger
beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het
treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen
voorlopige voorziening.

Bijlage
[eisers
[eisers
[eisers
[eisers
[eisers
[eisers
[eisers
[eisers
[eisers
[eisers
[eisers
[eisers

1] * en [eisers 4 ]
5] en [eisers 6]
7] en [eisers 8 ]
9 ] en [eisers 10]
11] * en [eisers 12]
13] en [eisers 14]
15] en [eisers 16]
17] en [eisers 18]
19] * en [eisers 20]
21] en [eisers 22]
23] en [eisers 24]
25] en [eisers 26]

[eisers 27] * en [eisers 28]
[eisers 29] en [eisers 30]
[eisers 31] en [eisers 32]
[eisers 33] en [eisers 34]
[eisers 35] en [eisers 36]
[eisers 37] * en [eisers 38]
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[eisers 39] en [eisers 40] *
[eisers 41] en [eisers 42]
[eisers 4 3 ] en [eisers 44] *
[eisers 45] * en [eisers 46]
[eisers 47] en [eisers 48]
[eisers 49] * en [eisers 50]

*ter zitting verschenen

httpsr/Zuítsprakenjecht^^
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Datum

Uw kenmerk

Uw brief van

12 mei 2017

Ons kenmerk

Bijlagen

XXXXX

Onderwerp

Ontwikkelingen Windpark Houten

Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over een aantal nieuwe ontwikkelingen rondom Windpark Houten.
Aanbrengen uilenveren en oplossen bromtoon
Tijdens de bewonersbijeenkomsten in oktober 2016 en februari 2017 is gebleken dat onder direct
omwonenden brede steun is voor het aanbrengen van uilenveren op de wieken van de windmolens en
het aanpakken van de bromtoon.
Maandag 15 mei start Eneco met het aanbrengen van de uilenveren op de molens. Eneco begint bij
de molen die het dichtst bij de wijk Polder/Water staat (onder voorbehoud van gunstige
weersomstandigheden). Naar verwachting nemen de werkzaamheden drie dagen in beslag.
Ondertussen heeft Eneco ook een ontwerp laten maken voor een massademper om de bromtoon op
te lossen. Het ontwerp ligt ter goedkeuring bij de fabrikant van de windmolens. Na goedkeuring duurt
het ongeveer twee maanden tot de massademper geïnstalleerd kan worden.
Met deze twee maatregelen hopen we de ervaren geluidsoverlast voor u als direct omwonende te
verminderen.
Belevingsonderzoek
Na het nemen van de maatregelen willen we opnieuw een belevingsonderzoek laten doen door de
Universiteit Utrecht. Zo willen we weten wat het effect van de maatregelen is op de beleving van het
Windpark. Het eerste belevingsonderzoek is in oktober 2016 gehouden.
Impasse proefperiode
In de brief van 14 maart jl. gaf het college van Houten aan dat het ruimte wil geven aan omwonenden
om de impasse rondom de proefperiode met een aangepast draaiprogramma te doorbreken.
Met dit programma willen we de (nacht)rust bevorderen. De leverancier van de windmolens (Vestas)
heeft een programma ontwikkeld waarbij de molens overdag en 's nachts zo min mogelijk geluid
maken. Naast de uilenveren wordt met dit aangepaste draaiprogramma de geluidsbelasting op de
woningen dus nóg minder.
Op dit moment zijn de direct omwonenden verdeeld over de effecten van een aangepast draaiprogramma. Daarom kan deze proefperiode niet plaatsvinden.
Ondertussen kregen wij signalen dat sommige omwonenden uit deze impasse willen komen. Daarom
gaat mevrouw mr. Hermine van den Hoek als onafhankelijke derde verkennen of de direct
omwonenden bereid zijn om weer met elkaar in gesprek te gaan over de proefperiode.
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Hermine van Hoek heeft een eigen adviesbureau voor bestuursadvisering binnen de (semi) overheid.
Ze is opgeleid als jurist, communicatiedeskundige en gecertificeerd NMI mediator. Op verzoek van de
rechtbank in Den Haag en de Raad van State wordt ze ingeschakeld als mediator.
Geen verplaatsing van windmolen
Op 21 maart was er een interpellatiedebat over het Windpark in de gemeenteraad. Daarin werd een
motie ingediend om te onderzoeken of een van de windmolens kan worden verplaatst. Deze motie is
door de gemeenteraad verworpen en daarmee is verplaatsing niet aan de orde.
Informatie
Meer informatie over het proces en het windpark vindt u op www.houten.nl/windpark. Als u nog vragen
heeft, kunt u een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl of bellen met Aletta Barink via
telefoonnummer (030) 63 92 6 1 1 .

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders namens hen,
Michiel van Liere (wethouder)
Eneco, namens hen
Frank Oomen (Directeur Operations Generation Ã Storage)
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